شرح وظایف کمیته:
 - ۱بازنگری آیین نامه داخلی کمیته با رویکرد تحقق برنامه تحول نظام سالمت.
 - ۲تدوین شیوه نامه نظارت ،پایش برنامه و اطمینان از اجرای آن
 - ۳تربیت کارشناسان ارزیاب و تشکیل تیم های نظارتی ،مشتمل بر:
کارگروه نظارت بر کاهش میزان پرداختی بیماران بستری.کارگروه نظارت بر برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ،حضور پزشکان متخصص دربیمارستان و ارتقاء کیفیت ویزیت.
کارگروه نظارت بر ارتقاء کیفیت هتلینگ.کارگروه نظارت بر برنامه ترویج زایمان طبیعی.کارگروه نظارت بر اجرای عملکرد واحد مددکاری در راستای برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العالج،خاص و نیازمند.
کارگروه نظارت بر تخصیص و هزینه کرد اعتبارات همراه با گزارشات مالی. - ۴تدوین چک لیست های پایش و برنامه ارزیابی با همکاری کارگروههای نظارتی.
 - ۵دریافت گزارشات ارزیابی و پایش.
 - ۶تجزیه و تحلیل اطالعات ،تهیه گزارش تحلیلی همراه با استخراج نقاط قوت و ضعف.
 - ۷ارائه گزارش تحلیلی نتایج حاصل از پایش و ارائه گزارش به کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی با رونوشت:
 کمیته اخالق پزشکی. کمیته دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی. کمیته ترویج زایمان طبیعی. کمیته بیمه و منابع.سایر بخش ها و واحدهای مربوطه. - ۸طراحی و تدوین برنامه اصالحی با همکاری سایر کمیته ها و کارگروهها ،ذینفعان و صاحبان فرآیند و ارائه به کمیته
سیاست گذاری و برنانه ریزی جهت تایید و ابالغ.
 - ۹پایش عملکرد سایر کمیته ها ،نظارت مستمر بر تشکیل به موقع و هدفمند سایر کمیته ها ،اطمینان از اجرای مصوبات
آن ها و ارائه گزارش پیشرفت کار به کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی.
 - ۱۱تدوین شیوه نامه برنامه آموزش و توجیه کارکنان و اطمینان از اجرای آن (ساب کمیته/کارگروه آموزش)
 - ۱۱تدوین شیوه نامه برنامه آموزش و توجیه جامعه و اجرای آن با همکاری روابط عمومی ،آی تی و( ...ساب
کمیته/کارگروه اطالع رسانی)
 - ۱۲تدوین شرح وظایف پزشکان و سایر پرسنل درمانی با همکاری گروهها و ذینفعان و ارائه به شورای سیاستگذاری و
برنامه ریزی.
 - ۱۳نظارت بر اورژانس ،بخشهای تشخیصی درمانی و ویژه از نظر وضعیت پذیرش ،ویزیت های روزانه ،تعیین تکلیف،
ارجاع بیماران ،ترخیص با مسئولیت شخصی ،درخواستهای کلینیک و پاراکلینیک غیرضروری و...

